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چکیده
آمــوزش الکترونیکی و تدریــس مجازی یکی از
پیش رو برای جلوگیری از گسست فرایند
گزینههای ِ
یاددهی  -یادگیری بهویژه در دوران فراگیر شــدن
کروناست .گام نخست برای ورود به آموزش مجازی،
طراحی و تولید محتوای الکترونیکی با استفاده از
نرمافزار پاورپوینت اســت که پیش از این نیز مورد
استفاده بوده و معلمان را در تدریس مجازی به خوبی
یاری داده اســت .در تجربهای که شرح آن خواهد
رفت ،مرحله دوم به اجرا در آمده است .این مرحله
شامل ساماندهی دانشآموزان هر کالﺱ در گروههای
واتساَپی است که باید ارائه محتوای آموزشی به این
گروهها انجام گیرد .ارائﺔ مطالب درسی در این روش
با بارگذاری محتوای پاورپوینت هر پایه بهصورت فایل
پیدیاِف روی گوشی موبایل شخصی آغاز میشود .از
آنجا که گروههای دانشآموزی برای هر پایه تشکیل،
و زمان و روزهای تدریس مطالب در گروهها بارگذاری
شده اســت ،امکان بودجهبندی و تهیه طرح درﺱ
متناسب با کتاب درسی فراهم بود .اشتراکگذاری
محتوای پاورپوینتها و قرار دادن پیامهای صوتی در
توضیح مطالب درسی به دانشآموزان ،به خوبی زمینﺔ
ارائﺔ محتوای آموزشی را فراهم کرد.
کلیدواژهها :یادگیری الکترونیکی ،پیامرسان واتساَپ،
تدریس مجازی ،فعالیتهای گروهی ،محتوای آموزشی

مقدمه
آموزش عالوه بر اســتفاده از ابزارهای آموزشی و فناوری
آموزشــی ،نیازمند اســتفاده از عنصرهای دیگر همچون
ارتباط متقابل (یادگیری تعاملی) ،تخیــل و ارائه بازخورد
اســت  .تدریس مجازی و یادگیری الکترونیکی با استفاده
از عنصرهای مختلف باعث ایجاد عنصرهای جدید آموزشی
میشود و به این ترتیب فرایند یادگیری را جذابتر میکند.
آموزشهای الکترونیکی به فراگیران این امکان را خواهد
داد تــا هر فرد بــا توجه به شــرایط و توانایی خود ،آهنگ
یادگیری را خود مشخص کند .در چنین مواردی ،اگر یکی
از دانشآموزان به هر دلیلی ،چند روزی از ســامانه استفاده
نکنــد و از کالس و درس دور بوده باشــد ،پس از برطرف
شدن مشکالت ،قادر به ادامة آموزش خواهد بود .دورههای
آموزشــی مبتنی بر آموزش الکترونیکی دارای عنصرهای
قابل کنترلی برای اســتفاده کاربران هستند .این عنصرها
در کالسهای آموزش معمولی اســتفاده نمیشــوند و در
آموزشهای الکترونیکی ،فراگیران با استفاده از آنها قادر به
کنترل فرایند آموزش خواهند بود .برای نمونه ،قابلیت تنظیم
آهنگ آموزش توســط خود دانشآموز یکی از دالیل مهم
دربارة موثر بودن آموزشهای الکترونیکی است .آموزشهای
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الکترونیکی مستقل از مؤلفههای زمان و مکان ،همواره میتوانند
مورد استفاده قرار گیرند[.]1
آموزش الکترونیکــی و تدریس مجازی باعــث افزایش قدرت
بارگذاری اطالعات در ذهن دانشآموزان میشود .در این راستا از
عنصرهای متفاوتی شامل صوت ،تصویر ،آزمونهای کوتاه ،ارتباط
متقابل با فراگیر و مواردی برای تأکید بر فراگیری هدفمند استفاده
میشود .اگر فراگیران بخشهایی از یک دوره آموزشی را به درستی
فرا نگرفته باشند ،میتوانند در زمان دلخواه ،آن بخشها را مطالعه
کنند[. ]2
برای اســتفاده درست از فناوری و ایجاد زمینة مناسب برای
یادگیری مستقل و تعاملی ،به مجموعهای از محتواهای الکترونیکی
نیاز داریم که با محتوای کتابهای درسی سازگار باشند .بیتردید
استفادة بجا از رایانه و اینترنت ميتواند كمك بزرگي در این زمینه
باشــد .نرمافزاري كه تعاملي ،پویا و دارای محتواي مناسب باشد،
همراه با ســرعت بخشیدن به جریان آموزش ،عمدة فعالیت را به
عهــدة دانشآموز قرار ميدهد .همچنین بــا فراهم كردن امكان
جســتوجو در اینترنت ،ميتوان دانشآموز را بهطور مســتقل
به ســمت جمعآوری اطالعات هدایت كــرد .از آنجا که محتوای
الکترونیکی در اثربخشــی و کیفیت یادگیری الکترونیکی نقشی
تعیینکننده دارد ،میتوان با بهرهگیری از دیدگاهها و دستاوردهای
نوین علمی در حوزه فناوری آموزشی ،تولید محتواهای ارزشمند و
اثرگذار را در برنامهها و فعالیتهای خود قرار داد[.]3
در این راســتا میتــوان از امکانات بهروز و آخرین یافتهها و
ابزارها در حوزه تولید انواع محتواهای الکترونیکی و چندرسانهای
بهره گرفت .معموالً درسها در آموزش الکترونیک دارای محتوای
الکترونیکی هستند که بهصورت برونخط قابل استفادهاند .محتوای
الکترونیکی به نسبت متنوع است و بر اساس نیاز استفادهکننده
و نوع درس ،با شــکلهای متنوعی تولید میشود .در مجموع ،در
تولید محتوای الکترونیکی از امکانات نرمافزاری و ســختافزاری
مناسب بهرهگیری میشود[.]4

روش پژوهش
در این روش برای کتابهای درسی شیمی پایههای دهم ،یازدهم
و دوازدهم با استفاده از نرمافزار پاورپوینت ،محتوای الکترونیکي از
پیش طراحی شــده و در تدریس مجازی امتحان خود را به خوبی
پس داده است[ .]5مرحله بعد ساماندهی دانشآموزان هر کالس در
گروههای واتساپی است که باید ارائه محتوای آموزشی به گروهها
انجام گیرد .شاید یکی از دشواریهای این روش همین بخش بود
که با کمک معاونت اجرایی مدرسه شماره تلفن همراه دانشآموزان
تهیه و در گروه ،با نام و نام خانوادگی خودشان ذخیره میشد.
در ادامه ،با اشــتراکگذاری محتــوای پاورپوینتها و قرار دادن
پیامهــای صوتی ،مطالب درســی به دانشآموزان هــر گروه ،در
زمانی مشخص و برنامهریزی شــده ارائه میشود .آموزش در این
روش ،مبتنی بر گوشی هوشمندی که در اختیار دانشآموز است
برنامهریزی شده و نیازی به رایانه ،لپتاپ یا هرگونه ابزار آموزشی
دیگرینیست.

نتایج و بحث
ارائة مطالب درسی در این روش با بارگذاری محتوای پاورپوینت
هر پایه بهصورت فایل پیدیاف روی گوشــی موبایل شخصی
معلم آغاز میشود .از آنجا که گروههای دانشآموزی برای هر پایه
تشــکیل ،و زمان و روزهای تدریس مطالب در گروهها بارگذاری
شده بود ،امکان بودجهبندی و تهیه طرح درس متناسب با کتاب
درسی فراهم بود.
ســعی شده بود در هر جلســه تعداد محدودی از صفحههای
کتاب درسی بهطور کامل در گروه کالسی بارگذاری شود .وجود
فایل پاورپوینت کتاب درســی بهصورت پیدیاف این قابلیت را
مهیا کرده بود که از آن صفحه خاص ،نماگرفت (اسکرینشات)
تهیه شود و با گوشی شخصی ،در گروه قرار گیرد ،شکل.1

رفتار مولكولهاي  CO2 ،O2و  CH4در میدان الكتریكي
شــكل  1نمایي ســاده از نمونه اســالید تهیه شــده براي تدریس
مولكولهاي قطبي و ناقطبي؛ فصل سوم كتاب شیمي دهم صفحة 112
نحؤه جهتگیري مولكولهاي آب در میدان الكتریكي نشــان ميدهد
كه اتم اكســیژن ،ســ ِر منفي و اتمهاي هیدروژن ،ســ ِر مثبت مولكول را
تشــكیل ميدهند .شــیمیدانها به مولكولهایي مانند آب که در میدان
الكتریكي جهتگیري ميكنند ،مولكولهاي دوقطبي یا قطبي ميگویند.
در واقع این مولكولها سرهاي مثبت و منفي دارند .این در حالي است كه
مولكولهاي سازندة تركیبهایي مانند گاز اكسیژن ( ،)O2كربن دياكسید
( )CO2و متان ( )CH4در میدان الكتریكي جهتگیري نميكنند (شكل
 .)16چنین مولكولهایي ناقطبي نامیده ميشوند.

همچنان که در شکل  1مشاهده میشود استفاده از کتاب درسی
الکترونیکی و نمایش آن بهصورت اسالیدهای مجزا در گروه کالسی،
به معلم این امکان را میدهد تا بهخوبی و بهدقت برای دانشآموزان،
خطبهخط کتاب درسی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و در عمل
یک آموزش ُخرد مبتنی بر کتاب درســی برای دانشآموزان ارائه
دهد .با توجه به نقش مهمی که محتوای تصویری کتاب درسی در
خود را بیازمایید
در هــر یك از جاهاي خالــي یكي از واژههاي «نــخ ،الیاف ،دوزندگي،
فرآوري و بافندگي» را قرار دهید.
ریسندگي

الیاف

بافندگي
نخ

پارچة خام
فرآوري

شكل  2نمایي از نمونه اسالید تهیه شده براي تدریس تحلیل «خود
را بیازمایید»؛ فصل سوم كتاب شیمي یازدهم
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میتوان با بهرهگیری از دیدگاهها و دستاوردهای نوین
علمی در حوزه فناوری آموزشی ،تولید محتواهای
ارزشمند و اثرگذار را در برنامهها و فعالیتهای خود
قرار داد
درک بهتر مطالب ارائه شده در کتاب و کالس درس دارد ،استفاده
از پاورپوینت برای تحلیل شکلهای کتاب درسی در گروه کالسی
بسیار مؤثر و سودمند است[ .]5در شکل  2بهعنوان نمونه ،اسالید
تهیه شده برای تحلیل تصویر ارائه شــده در «خود را بیازمایید»

صفحه  99کتاب شیمی یازدهم ارائه شده است.
پس از بارگذاری نماگرفت مربوط به هر صفحه از کتاب درسی ،توضیح
الزم بهصورت فایل صوتی برای گروه ارسال میشود  ،شکل .3
بــا این روش در دوره همهگیری بیمــاری کرونا و در فاصله زمانی 10
اســفند ماه  1398تا زمان تنظیم مقاله ( 5خرداد  )1399نزدیک  30جلسه
کالس مجازی برگزار شد که با مشارکت کامل دانشآموزان همراه بود.
از جمله مزایای مهم این روش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تحلیل سطربهسطر کتاب درسی با ارائه توضیح کافی؛ امکان انتقال فایلهای مربوط به هر صفحه وهر بخش از کتاب درسی به دانشآموزان دیگر؛
 امکان بارگذاری ســریع فایلهــا با توجه بهحجم کم آنها؛
 امکان بودجهبندی و سازماندهی ارائه مطالببرای جلسههای هفتگی؛
 امکان برگزاری جلسههایی برای طرح پرسشو تحلیل و پاسخ هر یک.
گفتنی اســت در تهیــة پاورپوینتهای کتاب
درســی ،ویژة بارگذاری در گروه کالسی ،باید به
این موارد توجه شود:
٭ آوردن شــمارة صفحه کتاب درسی با اندازه
بزرگ در گوشه هر اسالید ،برای اطالع از صفحه
مورد استناد کتاب درسی در اسالید تهیه شده؛
٭ عجله نکردن در تهیه اسالیدها و فشردهسازی
مطالب هر صفحه از کتاب درسی به منظور افزایش
بازدهی آموزش مجازی (نوشــتههای هر صفحه
دستکم در قالب سه یا چهار اسالید طراحی شود)؛
٭ شــکلهای صفحــه کتاب بایــد بهصورت
جداگانه در اسالیدها قرار گیرد تا تحلیل دقیقتر
آنها ممکن باشد؛
٭ نکتههــای مهم متن کتاب درســی باید با
کادرها و خطوط رنگی مشخص شود ،شکل.1
نگارنده با استفاده از این روش نزدیک به نیمی
از کتابهای درســی را به خوبــی تدریس کرده
است .این تدریس با درصد باالیی از رضایتمندی
دانشآموزان همراه بود.
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